
 

 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 بلعباس  سيدي–جامعة جياليل ليابس 

فنون لغات وال  كلية اآلداب وال
  قسم اللغة العربية وآداهبا

 وبرعاية خاصة من عميد الكلية
 

ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :تنظــ

م جُاللي و لىسات جُاللي
ّ
مي للمشحىمين حال  ًىم دساس ي ثنٍش

 بقاعة املحاضشاتم 2019 نوفمرب 13األربعاء :يوم
ــة ــ  : الديباجـ

 
َ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحبَُه َوِمْنُهْم َمْن يَْنَتِظُز َوَما  ﴿ : تعالىالق ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقىا َما َعاَهُدوا َّللاه

لُىا تَْبِديًلا ملُة آلاداب واللغات والفىىن وبئسهام أساثزة قسم اللغة العشبُة وآدابهاإلى يسعى عميد، 23: األحزاب]﴾  بَده

مي للترحم على علمين من أعالم الفنش وألادب، وطىدًن من أطىاد الجامعة اإلاشحىمين الضمُلين  إهجاص ًىم دساس ي ثنٍش

ش  الشوحاوي  م جُاللي وألاسحار لىسات جُاللي،همىرجي العطاء الثّر والحىىع العلمي اإلاحىامي على أفق الحذٍو
ّ
ألاسحار حال

 من  عالم العقل إلى عالم السلىك، 
        إن مىت الفقُذًىال ٌعذ فىاء بل هى خلق ووجىد، حُاتهما خالذة بعذ مىتهما، وإهّما الخلىد ولُذ البصمات، 

فىها
ّ
ات وألاعمال التي خل  الهِذي َخلََق اْلَمْىَت َواْلَحيَاَة لِيَْبلَُىُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًلا ۚ َوُهَى اْلَعِزيُز  ﴿ : تعالىالق،الزلٍش

افا فقد كانا.2 الملك، ﴾اْلَغُفىُر  سا وإشش ق الحطىس العلمي، بحثا وثألُفا واعحالء للمىابش ، وثذَس ن في طٍش علمين محميًز

مما سىح لهما من مضج الّصشح العلمي بالّصشح التربىي، إن الُىم الّذساس ي خير مىاسبة ًبحش فيها ألاساثزة بششاع 

ات مؤلفاتهما وأعمالهما ُّ بين في ط
ّ
ل مىاقبهما وخصالهما، مىق ين مىاٍو

ّ
 .الفقُذًن، مسحل

 : أهداف اليوم الدراسي
  م الضمالء، ثبجُال واسحزماسا، لضسع ثقافة الاححفاء بمن ٌسححقىن الاححفاء، مي ال ًحجاهل ثشسُخ منهاج ثنٍش

 .الالحقىن فضل السابقين

 الاهحقال من ثقافة اإلاشئي إلى ثقافة اإلاسمىع من خالل ثقذًم شهادات حُة من قبل صمالء  ومقشبي اإلاشحىمين. 

 الاطالع على أعمالهما لىمارج من ألادب الجضائشي، ثشسم خطىط خصائصه وثحذد مميزات هىذسحه . 

 ة للفقُذًن من خالل مباحثتها ومذاسستها في إطاس مذاخالت علمُة  . إهاسة  ؤلاسقاطات الفنٍش

 :حماور اليوم  الدراسي
 ثقذًم شهادات حُة من قبل صمالء ومقشبي الفقُذًن. 

 ع إلى دس اسة أعمال الفقُذًن
ّ
 .ثقذًم أوساق بحثُة ثحطل

ذ الالنترووي آلاجي  : ثشسل ألاعمال إلى عىىان البًر


